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Nome: Octavio Cavalari Junior 

Cargo: Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico  
 
Formação: Doutor (2012) em Ensino de Ciências e Matemática, com concentração em Educação e 
Tecnologias, pela Universidade Cruzeiro do Sul (Nota 5 Capes); mestre (2007) em Ciências Contábeis, com 
área de pesquisa em Administração Estratégica pela FUCAPE (Nota  5 Capes); especialista (2010) em 
Metodologias e Práticas do Ensino Superior pela FASE; graduado (2004) em Administração Geral pela 
Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha. 
 

Quanto ao candidato 
 
Experiência profissional: 

• Desde 2008 - Professor de Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Ifes campus 
Colatina na área de Administração. 

• Desde 2016 – Professor Permanente do Programa de Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica do Ifes. 

• Desde 2014 – Diretor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, no Ifes campus Colatina. 

• Desde 2013 – Professor Colaborador do Programa de Mestrado em Administração Pública da Ufes.  

• De 2014 a 2016 – Membro da Câmara de Assessoramento da FAPES na área de Ciências Sociais Aplicadas.  

• De 2009 a 2014 – Coordenador do curso de Especialização de Gestão Pública e Gestão Pública Municipal, na 
metodologia a distância, pelo Ifes campus Colatina, com atuação em 25 cidades do estado e com mais de 1800 
alunos matriculados durante a atuação. 

• De 2005 a 2008 – Professor e Coordenador de Curso de Administração das Faculdades Estácio de Sá de Vitória e 
Vila Velha. 

• De 2000 a 2005 – Colaborador da Brasil Center Comunicações, empresa do grupo Embratel, atuando nos setores de: 
Atendimento ao Público, Recursos Humanos e Produção. 
 

Produção Acadêmica: 

• 5 artigos publicados em periódicos. 

• 4 livros publicados. 

• 8 capítulos de livro publicados. 

• 58 participações em congressos e eventos. 

• 2 orientações de mestrado concluídas e 1 orientação em andamento. 

• 17 orientações de especialização concluídas. 

• 28 orientações de TCC de graduação concluídas.  

• 5 orientações de projeto de iniciação científica. 

• 15 organizações de eventos. 
 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9341284152248115 
 

Slogan: Integrar para mudar! 

Cargo a que se destina: Diretor Geral do Ifes campus Colatina 

 

 

PROPOSTAS DE GESTÃO 2017-2021 
 
Quanto à Gestão – participativa, integradora e transparente 

• Primar pela transparência dos atos administrativos e da disponibilidade e utilização de recursos. 

• Tratar todos os estudantes, técnicos-administrativos e docentes de forma justa e equânime. 

• Fortalecer as relações profissionais entre os servidores no campus. 

• Democratizar o processo de indicação dos cargos de direção, implantando acompanhamento de desempenho. 

• Realizar reuniões periódicas com a comunidade interna, visando fortalecer a gestão participativa. 

• Intensificar a aproximação, a integração e a comunicação do campus com a comunidade externa local, com a 
Reitoria e com os demais campi. 

Prezados(as) servidores(as) e alunos(as), 

É de interesse de todos(as) que o cargo de Diretor Geral seja ocupado por alguém que administre com competência, honestidade, 
responsabilidade, comprometimento e transparência, visando à qualidade para os diversos âmbitos relativos à estrutura física, aos 
serviços prestados e, principalmente, à integração de toda comunidade institucional. 

Neste cenário, o objetivo deste Plano de Gestão é apresentar as minhas intenções para o campus Colatina em seu universo interno, 
bem como explanar os objetivos quanto ao relacionamento e ações voltados à comunidade externa. 

Este plano, no entanto, não é fixo, engessado ou finalizado. Ao contrário, está e estará sempre em construção em função do cotidiano 
e suas complexidades. A certeza que tenho é de que desejo desenvolver um trabalho de qualidade para que este campus – que tanto 
contribuiu para minha formação integral como estudante e profissional – cresça e se desenvolva ainda mais. 
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• Implantar a política interna voltada à qualidade de vida do servidor.  

• Fortalecer a participação da representação de estudantes e servidores em colegiados e reuniões. 

• Promover estudo para implantar atualização do acervo e da estrutura da Biblioteca.  

• Promover estudo de readequação da estrutura física do campus, visando atender as necessidades da comunidade 
interna. 

• Estruturar a sala do Grêmio Estudantil e fomentar a criação dos centros acadêmicos. 

• Readequar a estrutura da Coordenadoria Ambulatorial para melhor atender a comunidade interna. 

• Melhorar a estrutura da rede de internet aberta (Wi-fi) em todo o  campus. 

• Implantar a tecnologia Voip (sistema de telefonia através do qual as ligações podem ser feitas utilizando a internet). 

• Contratar link redundante de internet (link secundário para ser utilizado quando o principal apresentar problemas). 

• Assegurar a execução da política de atualização do parque tecnológico do campus. 

• Promover estudos para implantação de gabinetes de trabalho para os docentes conforme exigências do Ministério 
da Educação para o reconhecimento dos cursos de graduação. 

• Adequar a estrutura física do campus de forma a atender as pessoas com necessidades específicas de acordo 
com a legislação vigente. 

• Promover estudo para implantação do sistema de videomonitoramento para aumentar a segurança da comunidade 
interna. 

• Promover estudo para implantar práticas sustentáveis na gestão de recursos do campus. 

• Empenhar esforços para a obtenção de recursos extraorçamentários para a ampliação e melhoria da estrutura física 
do campus. 

• Acompanhar, de forma sistemática, o contrato da cantina, de modo que atenda aos anseios dos usuários. 

• Adequar e melhorar a estrutura dos laboratórios da instituição. 

• Promover estudos para melhorias e ampliação do quantitativo de banheiros do campus. 

• Promover estudos para implantação de espaços de convivência para alunos e servidores. 

• Atuar junto à administração pública local a fim de melhorar os horários dos ônibus em relação aos horários de aula. 

• Implementar o regimento interno do campus.  

• Incentivar as representatividades estudantis na oferta de serviços/produtos à comunidade interna, como fotocópia e 
itens de consumo de papelaria. 

• Implantar melhorias na comunicação visual no campus. 
 

Quanto ao Ensino e à Pós-graduação – qualidade e qualificação para alunos e servidores 

• Planejar as condições necessárias para a abertura de novos cursos, visando consolidar a verticalização no 
campus. 

• Fortalecer os processos de avaliação sistemática dos cursos. 

• Apoiar e fortalecer as ações desenvolvidas pelo setor pedagógico. 

• Apoiar a implantação de novas especializações e do primeiro curso de mestrado profissional do campus. 

• Pleitear programas de mestrado e doutorado interinstitucional para capacitação de técnicos-administrativos e 
docentes. 

• Incentivar a qualificação profissional e formação inicial e continuada dos técnicos-administrativos e docentes. 

• Apoiar as ações da Comissão de Permanência e Êxito do campus. 

• Ampliar a oferta de cursos e disciplinas na modalidade de Ensino a Distância no campus. 

• Ampliar as ações destinadas à conscientização sobre a diversidade de gênero, étnico-racial, cultural e religiosa. 

• Estimular e fortalecer a política de acompanhamento de egressos. 

• Fortalecer a viabilidade das visitas técnicas e aulas de campo. 

• Promover divulgação de informações referentes ao Enem e ao Sisu. 

• Criar política de fortalecimento da participação dos cursos de graduação no Enade. 

• Apoiar a implantação da política de atendimento às pessoas com necessidades específicas. 
 

Quanto à Pesquisa e à Extensão – fortalecendo a integração entre a comunidade interna e a externa 

• Incentivar a participação dos servidores nos projetos de pesquisa e extensão. 

• Incentivar os alunos a atuarem nos programas de iniciação científica e de extensão. 

• Fomentar a participação dos alunos nas olimpíadas das diversas áreas. 

• Fomentar a criação de escritórios modelo e empresas juniores dos cursos de graduação. 

• Fortalecer os grupos de pesquisa. 

• Fomentar a oferta de cursos de idiomas e de qualificação profissional para alunos, docentes, técnicos-administrativos 
e comunidade externa. 

• Fortalecer eventos esportivos, científicos e artístico-culturais no campus. 

• Intensificar a relação com as empresas, visando à ampliação das oportunidades de estágio, pesquisa e extensão. 

• Estimular a produção e a publicação de artigos e material didático por toda a comunidade interna. 
 

 
 


